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zondag 26 juni 2022 

92         Waarlijk, dit is rechtvaardig                                                             

Psalm 92 

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,             

dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 

Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,                               

ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand 

geborgen. 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,                                      

die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 

laat alom musiceren, / met stem en instrument,                                                    

maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.  

767 De toekomst van de Heer is daar                                

Ternauwernood 

1. De toekomst van de Heer is daar                                                                         

en voor zijn voeten uit                                                                     

gaan vrede en rechtvaardigheid                                                             

als bruidegom en bruid. 

2. De trouw zal bloeien als een roos                                                            

en zie, gerechtigheid                                                                                 

zal uit de hemel moeiteloos                                                                     

neerdalen in de tijd. 

3. Voorwaar, het heil is nu nabij,                                                                  

uw goedertierenheid.                                                                  

En vol verwachting zingen wij:                                                                              

God roept de vrede uit! 
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344       Wij geloven één voor één                                                    

Klein credo 

1.          Wij geloven één voor één                                                                     

en ook samen:                                                                                               

de Heer is God en anders geen.                                                          

Amen. Amen. 

2.          Wij geloven in de naam                                                                  

Jezus Christus,                                                                                                            

gestorven en weer opgestaan.                                                               

Halleluja! 

3.          Wij geloven dat de Geest                                                                 

ook nog heden                                                                                                    

de wereld en onszelf geneest.                                                                   

Vrede, vrede. 

377 Zoals ik ben, kom ik nabij 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,                                                              

met niets in handen dan dat Gij                                                           

– mij riep en zelf U gaf voor mij –                                                            

o Lam van God , ik kom.  

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,                                                        

mijn angsten en onzekerheid,                                                         

mijn maskers en mijn ijdelheid -                                                       

o Lam van God , ik kom. 

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,                                                      

tast ik naar U, die mij bemint,                                                                    

bij wie mijn ziel genezing vindt -                                                         

o Lam van God , ik kom. 
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5. Zoals ik ben, in U te zijn                                                              

en Gij in mij, in brood en wijn:                                                         

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn -                                                       

o Lam van God , ik kom. 

657 Zolang wij ademhalen 

1. Zolang wij ademhalen                                                              

schept Gij in ons de kracht                                                                

om zingend te vertalen                                                      

waartoe wij zijn gedacht:                                                                

elkaar zijn wij gegeven                                                                                 

tot kleur en samenklank.                                                                       

De lofzang om het leven                                                                                         

geeft stem aan onze dank. 

2. Al is mijn stem gebroken,                                                                   

mijn adem zonder kracht,                                                             

het lied op and’re lippen                                                         

draagt mij dan door de nacht.                                                                          

Door ademnood bevangen                                                             

of in verdriet verstild:                                                                         

het lied van Uw verlangen                                                        

heeft mij aan ’t licht getild. 

3. Het donker kan verbleken                                                                   

door psalmen in de nacht.                                                                    

De muren kunnen vallen:                                                                        

zing dan uit alle macht!                                                                 

God, laat het nooit ontbreken                                                     

aan hemelhoog gezang,                                                        

waarvan de wijs ons tekent                                                                    

dit lieve leven lang. 
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4. Ons lied wordt steeds gedragen                                                           

door vleugels van de hoop.                                                           

Het stijgt de angst te boven                                                                 

om leven dat verloopt.                                                          

Het zingt van vergezichten,                                                                                    

het ademt van uw Geest.                                                                               

In ons gezang mag lichten                                                               

het komend bruilofstfeest. 

 


